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Don., Sciaphilus muricatus F., Sitones crinitus 01., Erirrhinus

acridulus L , Apion flavipes F., Crioceris merdigera L., Chryso-
mela staphyloa L és sanguinolenta L., Haltica oleracea L., Chal-

coides aurata Marsh., Cassida ferruginea Goeze, Subcoccinella
24punctata L. és Exochomus 4-pustulatus L. Csiki E,

Erdély faunájára új bogarak. Déva és vidékén tett gyjté-
seim eredményeként néhány bogárfajt akarok felsorolni, mely
hazánk Királyhágón-ti'ili részébl eddig ismeretlen volt. Ezek a
következk : Aleochara ^Jilleri Kr.^ L'ithrohium furcahcm Czwal.^

Acheninm ephippium Er.^ Homaloplia marginata FmsL, TrihoUum
madense Charp.^ Omophlus dilatatus v. longicor'nis Bért., Mordellu
fasciata v, coronata Costa, Mononi/cJius Salviae Germ., Miarus seu-

tellaris Bris.. Onjptoceplialus 14 maculatus v. Pilléri Sehrlc, Oale-

nica circumdata Duft. et v. oelandica Boh., Adonia variegata v.

mtidata W. Mdllász József.

Mivel csalogatják a virágok a rovarokat ? Azon fontos sze-

rep, melyet egyes rovarok a virágok megtermékenyítésénél ját-

szanak, kíváncsivá tette a búvárokat, hogy tulajdonképen mivel
csalogatják a virágok magukhoz a rovarokat. Sokan a feltn
színek, mások az illatnak tulajdonították a fszerepet. Plateau
(Bull. Acad. Belg. XXX. 466.) folytatott kísérleteket úgy, hogy
különféle színes papirszeletekkel fedie be kertjében a georginák
virágzatát, kivéve a középs részt, majd ezt is betakarta és mégis
számos Bombiis {terrestris, hortonim, muscorum), Megachile ericeto-

riim és lepke (
Vanessa urticae, V. ntalanta, Pieris rapae) kereste fel

azokat. Majd papírszeletek helyett a vadszl {Ampelopsis quinque-

folia) leveleit használta, de az állatok így is eljöttek s keresték

az utat, hogyan férhetnének a virághoz. Plateau kísérleteinek

eredménye ellen, hogy a színeknek nincs befolyása az állatok

hivogatáiára, felhozható az, hogy nem lehetetlen, hogy az állatok

már hozzá voltak szokva, hogy e helyen virágok vannak és így
oda látogattak el. Csíki E.

Elö hernyók szállítása legczélszerübben árumintaként tör-

ténik fadobozban, mely a három irányban a 10, 20, illetve 30 cm.-t

meg nem haladja. A dobozba fölül vagy még inkább oldalt néhány
lyukat fúrunk, a hernyókat beleteszszük és lehetleg sok tápnövényt
adunk melléjök, azután beszegezzük, papírba becsomagoljuk, mad-
zaggal megkötjük és kívül ráírjuk a czímet és fölébe: áruminta
érték nélkül. Súlya legfeljebb 350 gr. lehet. De nem is taná-

csos sok hernyót egy dobozban küldeni. Díja, mely a feladásnál

fizetend, 50 gr -ig 2 kr., 250-ig 5 kr., 350-ig 10 kr., ajánlva és

express is küldhet. írásbeli közleményt nem tartalmazhat. így a

küldemény ép oly gyorsan érkezik, mint a levél, holott mint
postacsomag küldve, 1—2 napot késhet, elég arra, hogy a her-

nyók elpusztuljanak.

A vetési varjú gyomortartalma. A vetési varjú (Corvus

frugilegus L.) gyomortartalmát 131 esetben vizsgálta Hollrung
(Jahresb. Versuchst. f. Nematodenvertilg. in Halle 1895.) és arra

a meggyzdésre jutott, hogy a megvizsgált varjak általánosság-
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ban sem hasznosaknak, sem kártékonyaknak nem voltak mond-
hatók ; megjegyzend azonban, hogy 25%-a nem tartalmazott

növényi részeket, míg állati részek csak 2 esetben nem voltak

kimutathatók. Tápszerül legnagyobbrészt állati anyagok (öO^)

szolgáltak és ezt leginkább egerek, Zabrus gibbus, Melolontha

vulgáris, Aphodius-ok és az Otiorrhynchus ligustici képezték

;

növényi eredetek voltak: zab, árpa és cseresnye. Csíki E.

„A magyar birodalom állatvilága." A k. m. Természettudo-

mányi Társulat kiadásában megjelen fauna-katalogus már kezdi

a külföld figyelmét is magára vonni. Ismertetésünk folytán (IV. 178. 1.)

Dr. Steck Tivadar^ a berni természeti múzeum entomologiai gyj-
teményének re, az eddig megjelent füzetek száma és terjedelme

iránt kérdést intézvén hozzánk, megjegyzi, hogy „hasonló vállala-

tot egyetlenegy országra nézve sem ismer, s a magyarok büszkék
lehetnek arra, hogy ez irányban k az úttörk." Most megjelent

az 5. füzete is, mely a Coleopteráh jegyzékét tartalmazza ; össze-

állította Kuthy Dezs. Egyik legközelebbi füzetben ismertetni fogjuk.

A repozének egy elfeledett ellensége. Elttem fekszik a „Falusi

könyvtár" -nak 22. füzete, melyet Dr. Nyáry Ferencz „A mez- és

kertgazdaságra káros rovarok ismertetése és azok irtásmódjá-

ról" írt; ismerek több iskolai tankönyvet, mely a hasznos és káros

rovarokat is tárgyalja, megrendelésre különféle tankönyv után

magam is összeállítottam iskolai bogárgyjteményeket, és csodál-

kozással látom és tapasztalom, hogy úgy a fenti mbl mint a

különféle tankönyvekbl hiányzik egy fölötte kártékony bogár,

melyet tlem az iskolai gyjtemények részére a megrendel tan-

férfiak még egy ízben sem kértek, jeléül annak, hogy az általuk

használt tankönyvekben sincs e kártékony faj felemlítve. E bogár
tudományos neve „Entomoscelis adonidis" Pali. és a Chrysomelidák

nagy családjához tartozik és így rokonságban van az Európában
is rettegett burgonya-bogárral, a Doryphora decemlineata -ybX, mely-
hez nagyságra és alakra nézve is hasonht. E faj álczája 1865-ben
Kis-Szt.-Miklóson a friss repcze vetéseken nagy károkat okozott

és így minden esetre méltó arra, hogy a gazdaságra kártékony
rovarfajok között helyet foglaljon és hogy a gazda közönség és a
tanuló ifjúság figyelme reá irányíttassék. Hogy a gazda ráismer-

hessen, itt közlöm Redtenbacher munkája után való leírását:

Hosszas tojásdad, teste alul fekete, a tor szélei egy a közepén
lev fekete pont kivételével és a szárnytakarók sárgás-vörösek, a
szárnytakarók varrányai (vagyis azon rész, hol a két szárnytakaró
összeér) majdnem a tor széléig ér fekete sávval vannak ellátva

és egy-egy hasonló sáv fut végig mindenik szárnytakaró közepén
is. A kifejlett bogár már nem a repczén, hanem a Cochlearia

Draba nev alacsony növényen él. Merkl Ede.

lícVclszckrcr^y.

Gróf Neuhaus Emil úrnak. A januári füzet elkésésének az volt az oka,
hogy a tördelésnél a szedést összezavarták s a nyomásnál nem a meghatá-
rozott papírt vették, mi miatt a füzetet líjra kellett nyomatni.

Lejtényi Sándor úrnak. A jelzett mü essayszerü ismertetését szívesen
veszszük.


